
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Niniejsza instrukcja dotyczy tylko wybranych punktów Deklaracji, w związku ze
zmianą metody naliczania opłaty, jednak Deklarację 

NALEŻY WYPEŁNIĆ W CAŁOŚCI i PODPISAĆ

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Pkt B.3: należy zaznaczyć: „Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości 
opłaty „
Pkt B.4: należy wpisać:   01-01-2021  
Pkt B.5: należy wpisać: „  Zmiana metody naliczania opłaty”  

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przykładowe  obliczenie  dla  5  osób  zamieszkujących  nieruchomość,  którzy  SEGREGUJĄ  
odpady:

Liczba mieszkańców za-
mieszkujących nieruchomość

Wysokość miesięcznej opłaty Kwota przysługującego zwol-
nienia

Wysokość opłaty po zwolnieniach

28.
5

(przykładowa liczba)

29.

147,50 zł
(wpisujemy wynik 

mnożenia: 5 x 29,50 zł)

30.

5 zł
(w przypadku kompostowa-
nia odpadów wpisujemy wy-

nik mnożenia: 5 x 1 zł)

31.

142,50 zł
(wpisujemy wynik odejmowa-

nia: 147,50 zł – 5 zł)

Przykładowe  obliczenie  dla  5  osób  zamieszkujących  nieruchomość,  którzy  
NIE SEGREGUJĄ odpadów:

Liczba mieszkańców za-
mieszkujących nieruchomość

Wysokość miesięcznej opłaty Kwota przysługującego zwol-
nienia

Wysokość opłaty po zwolnieniach

28.
5

(przykładowa liczba)

29.

295,00 zł
(wpisujemy wynik 
mnożenia: 5 x 59 zł)

30.

5 zł
(w przypadku kompostowa-
nia odpadów wpisujemy wy-

nik mnożenia: 5 x 1 zł)

31.

290,00 zł
(wpisujemy wynik odejmowa-

nia: 295,00 zł – 5 zł)

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/203/2020 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2020 r.
w  sprawie  określenia  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz
ustalenia stawki opłaty:
 Stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  sposób  selektywny wynosi:  

29,50 zł miesięcznie od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 Stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  sposób  nieselektywny wynosi:

59,00 zł miesięcznie od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 Zwolnienie  dla  osób  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  

w  kompostowniku  przydomowym  wynosi:  1zł miesięcznie  od  jednego  mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość. 

 Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny, od
nieruchomości,  na  której  znajduje  się  domek  letniskowy  lub  innej  nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosi: 181,90 zł za rok. 

 Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny,
od  nieruchomości,  na  której  znajduje  się  domek  letniskowy  lub  innej  nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosi: 363,80 zł za rok. 

UWAGA:
W przypadku gdy w Deklaracji  zaznaczony zostanie  w pkt  27.1  Posiadam i  kompostuję  odpady,
wówczas  Gmina  nie  zapewni odbioru  bioodpadów  od  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych
budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi,  kompostujących  bioodpady  w  kompostowniku
przydomowym  i  korzystających  w  części  ze  zwolnienia  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.

https://www.wierzchoslawice.pl/wp-content/uploads/2020/12/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-2021-edytowalny.pdf

